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Aseptix MANUGUARD® HAND RUB 
Moisturizing Hand Disinfectant - Broad Spectrum

►  BAKTERIE-/SVAMPE-
DRÆBENDE VIRUS– 
OG MYCOBAKTERIE-
DRÆBENDE

► FUGTGIVENDE FORMEL

►  INGEN BRUG AF VAND 
NØDVENDIG

Kombinerer hurtighed og hudfølelse
ManuGuard® er et unikt og patenteret, 
hudvenligt hånddesinfektionsmiddel, som 
giver en bredspektret desinfektion med 
korte kontakttider.

►  Usædvanlig god hudtolerance - 
selv ved langvarig brug 

►  Fremragende hudbeskyttende og 
hudplejende egenskaber 

►  Effektiv mod en bred vifte af 
mikroorganismer og vira 

►  Meget god, vedvarende effekt

ManuGuard® indeholder ikke triclosan, kva-
ternære ammoniumforbindelser, chlorhexi-
din eller phenolforbindelser. 
Den indeholder en ny fugtighedscreme, 
som giver en mærkbar bedre følelse på 
huden. ManuGuard® er specielt udviklet til 
desinfektion af huden, hvor høj effektivitet 

og hurtig desinfektion, men også god hud- 
kompatibilitet og hudfølelse, er nødven-
dige. Det kan bruges fl ere gange i løbet af 
dagen uden at påvirke huden væsentligt og 
uden at udtørre huden. Brugerne vil derfor 
blive stimuleret til at bruge dette innovative 
produkt, som også fremmer desinfektions-
niveauet generelt.

ANVENDELSESMULIGHEDER
ManuGuard® er velegnet til brug i (para-)
medicinske situationer, områder hvor der 
tilberedes fødevarer, kontorer, børne-
pasningsordninger, plejehjem, offentlige 
opholdsrum, institutioner, skoler, gym-
nasier, idrætsanlæg, kurbade, wellness, 
forarbejdning af fødevarer, køkkener, hotel/
restaurant, badeværelser, restauranter 
og barer, på rejsen, i lufthavne og i alm. 
husholdninger.

NØGLEEGENSKABER

►  Dermatologisk testet og  
ikke hudirriterende

► Bredspektret effektivitet
► Aktiv mod MRSA.
► Aktiv mod C. Diff celler.
►  Aktiv mod HIV, HCV, 

HBV, SARS, infl uenza.
►  Fugtgivende 

sammensætning
►  Efterlader ingen 

klæbende følelse.
►  Ingen kvaternære 

ammoniumforbindelser, 
triclosan, chlorhexidine 
eller phenolforbindelser.

►  Efterlader en velplejet 
følelse, udtørrer ikke 
huden.
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SÆRLIG EFFEKTIVSÆRLIG EFFEKTIV

BESKRIVELSE

ManuGuard® er et alkohol-
baseret desinfektionsmid-
del og fugtgivende hand 
rub, specielt beregnet til 
desinfektion af huden, hvor 
høj effektivitet, god hud 
kompatibilitet og hudfø-
lelse er nødvendig.

Anvendes uden vand, bare 
gnid hænderne til produk-
tet er tørret. Udtørrer ikke 
huden.



HUDVENLIGHED
ManuGuard® er specielt udviklet til personer med følsom hud, og til personer, der desinfi cerer 
deres hænder ofte. Produktet er blevet testet med henblik på hudkompatibilitet med fremra-
gende resultater på Derma-Consult i Alfter, Tyskland. Undersøgelserne viste, at produkterne 
forårsager absolut ingen irritation og har høj hudkompatibilitet. Den fulde rapport er tilgængelig 
på anmodning.

BRUGSVEJLEDNING
ManuGuard® gnides ufortyndet i tørre hænder, idet det sikres, at hænderne holdes fugtige 
under hele anvendelsen.

MIKROBIOLOGISK EFFEKTIVITET
ManuGuard® er blevet testet af uafhængige laboratorier efter de europæiske standarder 
EN 1040, EN 1276, EN 1275, EN 1650, EN 13624 og EN 14348 og overstiger disse europæiske 
standarder for desinfektion. 

ManuGuard® er effektiv mod MRSA, C. diffi cile celler, tuberkulose, HIV, SARS, fugleinfl uenza 
og Hepatitis B og C virus. Uafhængige laboratorietest data om anti-mikrobiel effekt er til rådig-
hed på anmodning.

ManuGuard® opfylder EN 1500 norm (Hygiejnic Handrub) inden for 30 sekunder, og opfylder 
kravene i prEN 12054. Dette gør det muligt at anvende ManuGuard® i kritiske miljøer som 
sundhedspleje, sygepleje, hospitaler og HACCP kontrollerede fødevareforarbejdningsmiljøer.

EMBALLAGESTØRRELSEREMBALLAGESTØRRELSER

Tube: 24 x 75 mlTube: 24 x 75 ml

Patron (til vægdispenser): 12 x 500 ml/6 x 1000 mlPatron (til vægdispenser): 12 x 500 ml/6 x 1000 ml

Flaske m. vippelåg: 24 x 75 ml Flaske m. vippelåg: 24 x 75 ml 

Tekniske data

Fortynding:  Klar til brug Klar til brug
Aktive ingredienser:  Ethanol Ethanol
Farve/form:  Transparent farveløs Transparent farveløs
Duft:  Behagelig, mild duft og uparfumerede versioner Behagelig, mild duft og uparfumerede versioner
pH:  5-7 5-7
Relativ tæthed: 0,84 g/cm 0,84 g/cm3

Flammepunkt: 23°C 23°C
Kemisk stabilitet:  Kemisk stabil fra 4°C til 30°C     Kemisk stabil fra 4°C til 30°C    
 (steriliseringsevne påvirkes ikke ved opbevaring i dette  (steriliseringsevne påvirkes ikke ved opbevaring i dette 
 temperaturområde)  temperaturområde) 
Holdbarhed:  4 år. Opbevares i original emballage.  4 år. Opbevares i original emballage. 
 Beskyt mod overdreven påvirkning fra sollys.  Beskyt mod overdreven påvirkning fra sollys. 
 Undgå ekstreme temperaturpåvirkninger. Undgå ekstreme temperaturpåvirkninger.

MANUGUARD® HAND RUB

Egenskaber
►  Bredspektret desinfektion
►  Overstiger EU 

effektivitetsnormer
►  Forårsager ingen 

antimikrobiel resistens
►  Brugersikker
►  I høj grad kompatibel med 

de fl este materialer
►  Ingen triclosan, PCMX, 

phenoler eller kvaternære 
ammoniumforbindelser

►  Uden farvestoffer
►  Fødevarekompatibel

Fordele
►  Hurtig desinfektion
►  Vandfri hånddesinfektion
►  Nem anvendelse 

- gnid for at tørre
►  Velplejet følelse, 

udtørrer ikke huden
►  Blidere på huden i forhold 

til andre alkoholbaserede 
produkter

EFFEKTIVITET

Egenskaber
►  Bakterier:

EN 1040 & EN 1276 
(<15 sek.*): inkl. MRSA 
og C diffi cile celler

►  Svampe og gær:
EN 1275, EN 1650* 
& EN 13624** 

►   Vira:
Iht. Tyske retningslinier 
fra DVV/RKI < 15 sek. (HIV, 
HBV, HCV, infl uenza, H5N1 
(fugleinfl uenza), H1N1 
(svineinfl uenza), SARS 
(vaccinia og BVDV). 
Generelt virusdræbende 
iht. EN 14476 (inkl. Polio 
< 2 min.) 

►  Mycobakterier:
EN 14348 (M. terrae (<30 
sek.), M. avium (< 60 sec.) 
- tuberkulosevirusdræ-
bende)

►  Hygienic Hand Rub Test: 
EN 1500 < 30  sek.

*   Ren og snavset 
**  Inkl. blod
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